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København den 3. januar 2008 

Fødevarestyrelsen 
Mørkhøj Bygade 19 
2860 Søborg 
 
 
Att.: Michael Schmidt 
 
 
Forslag til nyt EF-logo for økologiske produkter 
 
Tak for muligheden for at kommentere på EU Kommissionens forslag til forordning om et nyt EF-logo 
beregnet til økologiske produkter (dokument 2007/64351rev). 
 
DANSK BIOTEK vil på det kraftigste opfordre Fødevarestyrelsen til at gøre indsigelser mod det 
fremsendte forslag, hvor ordet ”bio” udgør en meget dominerende del af et nyt logo for økologiske 
produkter og -produktion. 
 
Allerede tilbage i januar 2006 gjorde vi Fødevarestyrelsen opmærksom på, at det er højst uheldigt at 
EU Kommissionen sidestiller ”bio” med ”økologisk”. 
 
Der er en lang tradition i Europa for at ”bio” bruges om noget, som har biologisk eller bioteknologisk 
oprindelse, men ikke nødvendigvis økologisk oprindelse.  
 
Vi er uenige i Kommissionens begrundelse om at dette logo vil betyde en forbedring for den 
økologiske sektor og gøre det lettere for forbrugerne at identificere økologiske produkter. Tværtimod 
frygter vi at logoet i en stor del af det europæiske sprogområde vil kunne give anledning til 
misforståelser. 
 
Vi er også bekymrede for at valget af ”bio” som symbol for økologiske produkter vil gøre det endnu 
vanskeligere for virksomheder, som ønsker at beskrive deres produkter som biologiske eller som 
bruger sammensætninger med ”bio” som en del af deres registrerede varemærker, idet det vil kunne 
hævdes at ”bio” er en beskyttet betegnelse, som så kun kan bruges til økologiske produkter. 
 
Dansk Biotek har flere medlemmer, som vil kunne komme i klemme, hvis det fremsendte forslag 
vedtages, og vi opfordrer Fødevarestyrelsen om at rette henvendelse til vores medlemsvirksomhed, 
Novozymes (Kirsten Birkegaard Stær (e-mail: KirS@novozymes.com)), hvis der er behov for 
yderligere oplysninger i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Carlsen 
Formand 
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